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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Persaingan 

tidak hanya dalam satu sektor industri, melainkan juga terjadi dalam berbagai 

sektor industri. Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan dalam 

industri manufaktur tersebut dikelompokkan menjadi beberapa sub kategori 

industri. Banyaknya perusahaan dalam industri dan kondisi perekonomian saat ini 

telah menciptakan suatu persaingan antar perusahaan (Rahmadani dan Rahayu, 

2017:174) 

Persaingan membuat setiap perusahaan berusaha meningkatkan kinerja 

untuk mencapai tujuan seperti laba yang tinggi. Tujuan utama dari perusahaan 

adalah memaksimalkan keuntungan dan kekayaan, terutama bagi pemegang 

sahamnya, hal ini dapat terwujud dengan adanya upaya peningkatan atau 

memaksimalkan nilai pasar atas harga saham yang bersangkutan, (Regina, dkk, 

2015:160). Upaya mengantisipasi kondisi tersebut, maka manajer keuangan 

perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan nilai perusahaan. Dengan adanya 

perencanaan yang matang dalam menentukan nilai perusahaan, diharapkan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul dalam 

menghadapi persaingan bisnis (Fauzan dkk, 2017:2). 

Dewi (2014:66) menyatakan bahwa Industri Barang Konsumsi merupakan 

salah satu bagian dari Perusahaan Manufaktur yang ada di Indonesia. Industri 
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Barang Konsumsi masih menjadi pilihan utama para investor dalam 

mengivestasikan dana mereka. Hal itu dikarenakan saham-saham dari perusahaan-

perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi yang masih menawarkan potensi 

kenaikan. Dan juga Industri Barang Konsumsi terdiri dari 5 sub sektor, yakni Sub 

Sektor Makanan Dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub 

Sektor Kosmetik Dan Barang Rumah Tangga, Dan Sub Sektor Peralatan Rumah 

Tangga. Seluruh sub sektor yang ada pada Industri Barang Konsumsi merupakan 

para produsen dari produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, seperti 

makanan, minuman, obat, daging, dan produk toiletries. Produk-produk yang 

dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga para produsen 

dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula 

pertumbuhan sektor industri ini. Tingginya laju pertumbuhan yang dimiliki 

Industri barang Konsumsi berdampak pada tingginya nilai perusahaan dalam 

industri tersebut. (Badruddien dkk, 2017:2236). 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaikan dengan harga saham (Widyaningsih, 2018:42). 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Nilai perusahaan 

dibatasi pada nilai yang diberikan oleh pelaku pasar saham terhadap kinerja 

perusahaan. Secara umum tercermin dari nilai pasar/ harga saham suatu 

perusahaan yang ditentukan oleh pasar saham yang terbentuk dari permintaan dan 

penawaran saham oleh para pelaku pasar. Pengukuran nilai perusahaan 

menggunakan Price Book Value (PBV). PBV adalah perbandingan antara harga 
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saham dengan nilai buku dari perusahaan. Perusahaan dikatakan baik apabila 

memiliki nilai PBV lebih dari satu (Fauzan dkk, 2017:3) 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti 

Good Corporate Governance (GCG), leverage, ukuran perusahaan dan Corporate 

Social Responsibility (CSR). GCG merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin banyak investor tertarik 

pada saham perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan. Proksi GCG yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme GCG yaitu komisaris 

independen. Dengan adanya komisaris independen, maka akan dapat mengurangi 

konflik agensi dalam perusahaan sehingga dapat lebih berfokus dalam 

meningkatkan nilai perusahaan (Widyasari dkk, 2015:3) 

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

leverage. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Setiawan dan Christiawan 

(2017:374) menyatakan semakin besar leverage berarti semakin besar aktiva atau 

pendanaan perusahaan yang diperoleh dari hutang. Semakin besar hutang maka 

semakin besar kemungkinan kegagalan perusahaan untuk tidak mampu membayar 

hutang. Sehingga perusahaan mengalami risiko kebangkrutan. Akibatnya pasar 

saham akan mereaksi secara negatif yang berupa turunnya volume perdagangan 

saham dan harga saham yang berdampak terhadap turunnya nilai perusahaan.  
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Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dinyatakan dalam total aktiva atau total penjualan bersih. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aktiva perusahaan. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena 

semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula 

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal dan 

eksternal (Tengjono dan Cristiawan, 2017:362). 

Faktor terakhir untuk meningkatkan nilai perusahaan atau citra perusahaan, 

salah saru cara adalah dengan menerapkan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Dewasa ini pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial menjadi aspek 

yang penting untuk diperhatikan. Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada 

tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang dapat dilihat dalam kondisi keuangannya saja (financial). 

Tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Bottom lines 

lainnya selain finansial, yaitu sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan kondisi 

keuangan saja tidak cukup untuk menjamin perusahan akan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable) (Arianti dan Putra, 2018:20).  

Bagi perusahaan CSR diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik 

untuk menunjang nilai atau citra perusahaan baik di mata pemilik perusahaan, 

pemegang saham maupun masyarakat itu sendiri. Indeks pengungkapan CSR 

berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) (Anwar, 2016:118). 
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Tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan kepemilikannya atau pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan (Brigham dan Houston dalam Prasinta, 2012). Kesejahteraan 

pemegang saham akan meningkat jika harga saham yang dimilikinya juga 

meningkat. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan tinggi akan memberikan kepercayaan 

pasar, tidak hanya kinerja perusahaan di masa sekarang tetapi prospek perusahaan 

dimasa depan. Berdasarkan nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi 

memiliki trend  yang tidak stabil setiap tahunnya dari tahun 2014 – 2016. 

Gambar 1.1  

Grafik Rata – rata Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2014 – 2016.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.idx.co.id , 2018 

Berdasarkan gambar terlihat bahwa perkembangan rata-rata nilai 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 

tahun 2014 rata-rata nilai perusahaan sebesar 2,54. Tahun 2015 mengalami 

kenaikan sebesar 4,53, karena adanya kenaikan dan penurunan harga saham. 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) turun sekitar 13,4 %. Sehingga Pada tahun 

http://www.idx.co.id/
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2016 mengalami penurunan dengan rata – rata nilai perusahaan sebesar 3.52. 

Sektor ini menjanjikan penguatan 10% hingga 15% tahun 2017. Penguatan ini 

ditopang oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) diawal tahun, 

pelemahan harga komoditas dan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Menurut penelitian terdahulu ada beberapa peneliti telah melakukan 

penelitian tentang pengaruh komisaris independen, leverage, ukuran perusahan 

dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan.  

Peneliti Tambunan, Saifi dan Hidayat (2017) meneliti tentang komisaris 

independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitiannya yaitu 

komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Peneliti Firdausya, Swandri dan Effendi (2013) menyatakan bahwa 

ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Widyasari, Suhadak dan Husaini 

(2015) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Peneliti Cheng dan Tzeng (2014) meneliti tentang pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitiannya yaitu leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Pratama dan Wiksuana (2016) menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, dalam 

penelitian Setiawan dan Christiawan (2017) meneliti tentang pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitinnya tersebut yaitu leverage memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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Peneliti Novari dan Lestari (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pratama 

dan Wiksuana (2016) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Pantow, 

Murni dan Trang (2015) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaaan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Peneliti Sari dan Priantah (2018) meneliti tentang pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitiannya 

yaitu CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitian Pramana dan Mustanda (2016) yang meniliti pengaruh CSR 

terhadap nilai perusahaan dan hasilnya dari penelitian yaitu CSR secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sekarang 

menambahkan variable X yaitu CSR sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan variable X yaitu Komisaris Independen (X1), Leverage (X2) dan 

ukuran perusahaan (X3). Penambahan variable CSR bertujuan mendorong dunia 

usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh buruk pada 

masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, pada akhirnya dunia usaha 

akan bertahan secara berkelanjutan memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi 

tujuan dibentuknya dunia usaha. CSR memang tidak memberikan hasil secara 

keuangan dalam jangka pendek. Namun, CSR akan memberikan hasil baik 

langsung maupun tidak langsung, pada keuangan perusahaan di masa mendatang. 
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 Pada penelitian sebelumnya peneliti perusahaan sektor industri barang 

konsumsi periode 2013-2015, sedangkan penelitian sekarang peneliti 

menggunakan populasi dan sampel nya pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi periode 2014-2016. Alasan peneliti yaitu ingin meneliti data yang 

berkelanjutan yaitu periode 2014-2016. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul: “Pengaruh 

Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, Leverage dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016). 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah perusahaan industri 

barang konsumsi di BEI. 

2. Periode penelitian dibatasi pada periode 2014-2016. 

3. Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang mempublikasikan laporan 

tahunan selama periode 2014 – 2016  

4. Good Corporate Governance (GCG) dalam penelitian ini adalah 

komisaris independen.  

5. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki data 

lengkap mengenai komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan 

dan Corporate Social Responsibility selama periose 2014-2016. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Salah 

satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak kreditur. Bagi pihak kreditur 

nilai perusahaan berkaitan dengan likuiditas perusahaan, yaitu perusahaan 

dinilai mampu atau tidaknya mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh 

pihak kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat tidak baik maka investor akan 

menilai perusahaan dengan rendah. 

Industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang 

cukup menarik. Hal ini dikarenakan produk barang konsumsi selalu 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sadar atau tidak sadari, manusia pasti 

membutuhkannya. Adapun sub sektor industri barang konsumsi yaitu industri 

makanan dan minuman, industri kosmetik dan keperluan rumah tangga, 

industri rokok, industri farmasi, dan industri peralatan rumah tangga. Karena 

masyarakat tidak lepas dari industri barang konsumsi untuk keperluan sehari-

harinya, sehingga harga saham pada perusahaan ini meningkat karena banyak 

investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor industri barang konsumsi. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka pertanyaan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016? 
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2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2016? 

3. Bagaimana pengaruh  ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2016? 

4. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016? 

5. Bagaimana pegaruh komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan 

dan CSR terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-

2016? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah:  

1. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 

2. Menganalisis pengaruh leverage terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 
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3. Menganalisis pengaruh  ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.  

4. Menganalisis pengaruh  Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-

2016. 

5. Menganalisis pengaruh komisaris independen, leverage, ukuran 

perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan manajemen perusahaan 

dapat melihat faktor lain yang dapat memperkuat hubungan Good 

Corporate Governance (GCG), leverage, ukuran perusahaan dan 

Corporate Social Responsislity (CSR) terhadap nilai perusahaan. 

Karena hal ini yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan 

modalnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

para pembaca dan menambah referensi bagi peneliti lain yang 
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melakukan penelitian tentang hubungan Good Corporate Governance 

(GCG), leverage, ukuran perusahaan dan Corporate Social 

Responsislity (CSR) terhadap nilai perusahaan.  

 

  


